informativo

...para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa ANO
luz. (I
Pe 2.9)
9 • Nº 38 • JUNHO/2019
Este informativo é uma publicação da SEMADEMA, Secretaria de Missões das Assembleias de Deus
no Maranhão, órgão da CEADEMA - Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Maranhão.

informativo

FUNDADOR: Pr. Francisco de Assis G. de Araújo

ANO 9 • Nº 38• JUNHO/2019 • EMAIL: semadema10@hotmail.com • FONE: 98 3221-5954

w w w. s e m a d e m a . c o m . b r

AD EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR HOSPEDARÁ O CONEMAD 2019
SEMADEMA ENTREVISTA O
PASTOR RAIMUNDO NONATO – COORDENADOR DA ÁREA
MISSIONÁRIA SANTA MARIA

15º FÓRUM DE MISSÕES DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS DO NORDESTE
É REALIZADO EM MACEIÓ (AL)

página05

TRABALHO MISSIONÁRIO EM
ÁREA INDÍGENA ESTÁ EM
PLENO DESENVOLVIMENTO

página04

página08
página03

página02

DEPUTADA MICAL
DAMASCENO ENTREGA
MOTO PARA SEMADEMA
página07

SEMADEMA CRIA MAIS
UMA ÁREA MISSIONÁRIA
página04

2

ANO 9 • Nº 38 • JUNHO/2019

informativo

Editorial
ESCOLHIDOS PARA DAR
FRUTOS PERMANENTES
Deus tem as suas escolhas e todas
elas têm um propósito que traz consigo
grandes dádivas. É isso que aprendemos
com uma das muitas declarações de
Cristo no Evangelho de João. Diz o
Senhor: “Não me escolheste vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei,
para que vades e deis fruto, e o vosso
fruto permaneça, a fim de que tudo
quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele
vos conceda” (João 15.16).
Pelo menos duas grandes lições
podem ser destacadas desta enfática
declaração proferida pelo Senhor Jesus, a
saber: A ESCOLHA DE DEUS (“Não me
escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi
a vós...”). É interessante notar que o
Senhor Jesus começa essa declaração
falando da nossa incapacidade: “não
me escolheste vós a mim”. O que Jesus
está declarando nas entrelinhas desse
seu vaticínio é que o ser humano por si
só não pode escolher ao Senhor. Jesus
sabia que o homem é pecador desde o
seu nascimento. E não apenas pecador,
ele está morto em seus delitos e pecados
(Efésios 2.1). O homem nos seu estado de
inabilidade, diz a escritura “não entende
e nem busca a Deus” (Romanos 3.11).
Ou seja, ele é incapaz de ir ao encontro
do Senhor, sem que antes o Senhor vá
ao seu encontro. Essa é a razão pela qual
o próprio Cristo diz na casa de Zaqueu:
“Porque o Filho do homem veio buscar
e salvar o que se havia perdido” (Lucas
19.10).
O Senhor Jesus foi gracioso em sua
escolha, porquanto ele nos escolheu de
maneira imerecida. O Senhor quando nos
escolheu, o fez de maneira incondicional,
nos escolheu não por conta de alguma
qualidade que tínhamos, mas apesar
dos nossos defeitos. Nenhum de nós,
portanto, pode bater no peito e se orgulhar

por ter sido escolhido por Deus porque
a escolha não é fruto do mérito, mas
unicamente da Graça. Entretanto, essa
é uma verdade consoladora e que nos
é motivo de grande exultação diante de
Deus, porque sabemos que se o Senhor
Jesus não tivesses nos escolhido, nós
nunca escolheríamos a Ele. A Ele, aquele
que nos escolheu, seja a Glória e o louvor
para todo o sempre.
A outra grande lição que podemos
destacar diz respeito ao PROPÓSITO
DA ESCOLHA (“...para que vades e
deis fruto, e o vosso fruto permaneça...”
(Jo 15.16b). O propósito para o qual o
Senhor Jesus nos escolheu foi para que
frutifiquemos para a sua Glória. Veja que
Jesus não disse que fomos escolhidos
porque dávamos fruto, mas para que
déssemos fruto. Ou seja, as benesses da
parte de Deus se processam de maneira
diferente das dos homens. Os homens
dizem: “faça para depois receber”, mas
o que o Evangelho prega é: “receba para
depois fazer”.
Aprendemos, com isso, pelo menos
três coisas: primeiro: só Deus pode nos
fazer frutificar- “vades e deis frutos”; o
Homem nada pode fazer se Deus não o
capacitar (Lc 24.49; Atos 1.8). Segundo:
A produção de frutos é responsabilidade
de cada crente - “...o vosso fruto”. Todos
somos chamados para frutificarmos
individualmente no reino de Deus. Todos
nós somos chamados para produzir frutos,
independente da função que exerçamos
na Igreja, como bem se expressou o
escritor Francisco de Assis: “O chamado
para produzir frutos no reino de Deus é
um chamado para todo cristão nascido
de novo. Assim que, independente
da função eclesiástica que exerça, ou
mesmo que não exerça nenhuma função
específica, todos são chamados para

Pr. Junior Oliveira – Pastor Auxiliar na
Assembleia de Deus em Lago da Pedra
esse mister. Todos aqueles que estão
em Cristo e permanecem em Cristo,
que é a videira verdadeira, devem
produzir frutos.” (ARAUJO, Francisco
de Assis Gonçalves. Chamados para
Produzir Frutos: uma reflexão sobre
o nosso papel missionário. Edição do
autor. p. 55,56). E, terceiro: os Frutos
devem ser permanentes - “...Vosso fruto
permaneça”. Os frutos que produzimos
são frutos permanentes, frutos que
permanecem na vida eterna. Portanto,
entendemos que, conforme expressa o
escritor Francisco de Assis novamente:
“[...] o maior terreno em que o
crente pode produzir frutos é o mundo,
e o maior tipo de fruto que ele pode
produzir, são almas ganhas para o
Senhor. O cristão dá frutos quando, por
meio da pregação do Evangelho, no
poder do Espírito Santo, ele conquista
almas para o reino de Deus. Esses
frutos permanecem e têm valor eterno
diante de Deus.” (ARAUJO, Francisco
de Assis Gonçalves. Chamados para
Produzir Frutos: uma reflexão sobre
o nosso papel missionário. Edição do
autor. p.56).
- Pr. Junior Oliveira – Pastor Auxiliar
na Assembleia de Deus em Lago da
Pedra, Igreja presidida pelo mui digno,
pastor Raimundo Francisco dos Santos
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MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2019
Missões em uma geração fria e insensível

Principal campanha de arrecadação de
ofertas missionárias e de intercessão em
prol do trabalho missionário da Assembleia
de Deus no Maranhão, a MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA 2019, evento missionário
que consiste em um dia inteiro dedicado
à intercessão missionária e à colheita da
grande oferta missionária dos envelopes
personalizados, será realizada no dia 14
de julho pela Semadema em parceria com
todas as Assembleias de Deus integrantes
da nossa Magna Ceadema.
Para que se tenha a dimensão da
importância
da
MOBILIZAÇÃO
MISSIONÁRIA, vale ressaltar que as
contribuições missionárias ofertadas
anualmente pelos irmãos da maioria das
igrejas filiadas à nossa Convenção por meio
desta campanha anual de arrecadação de
ofertas missionárias têm sido fundamentais
para o financiamento dos muitos projetos
missionários da Semadema, como é o caso
do Projeto “África Maranhense”, Projeto
“Missão Indígena”, Projeto “Pró-Sertão”,
Projeto “As Ilhas Ouvirão”, Projeto “Áreas
Missionárias”, dentre outros. Além das

Promotores de missões em atividade entregando material da mobilização
contribuições financeiras, por ser também
um grande movimento de intercessão
pela obra missionária, a Mobilização
Missionária tem resultado em incontáveis
bênçãos para o trabalho missionário
realizado pela Semadema e por todas as
ADs maranhenses.
Através da sua rede de Promotorias de
Missões a Semadema já fez a distribuição

Lançamento oficial da Mobilização Missionária na AD Nunes Freire

do KIT MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA
para a grande maioria das igrejas parceiras
e aquelas que porventura ainda não tenham
recebido este material poderão recebê-lo
por ocasião da segunda AGE da Ceadema,
a ser realizada na cidade de São MateusMA, nos dias 26 a 28 de junho.
A Semadema agradece a todos os
pastores e suas respectivas igrejas que ano
após ano têm se esforçado para contribuir
financeiramente e para interceder pelo
sucesso do trabalho missionário. Vossas
contribuições e intercessões têm sido
decisivas para que os significativos avanços
obtidos por esta Secretaria no cumprimento
do Ide de Cristo se tornassem possíveis.
Assim, conclamamos a todos vós, parceiros
fundamentais da Semadema na realização
da Mobilização Missionária, a continuarem
ombreados conosco nesta parceria vitoriosa,
certos de que o Deus das missões vos
recompensará, pois “no Senhor o vosso
trabalho não é vão” (I Co 15.58).
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TRABALHO MISSIONÁRIO EM ÁREA INDÍGENA
ESTÁ EM PLENO DESENVOLVIMENTO
A Secretaria de Missões das Assembleias
de Deus no Estado do Maranhão, através do
Projeto Pró-Indígenas, tem intensificado
as suas ações missionárias votadas para
o alcance dos povos indígenas do nosso
estado, especialmente na Área Missionária
do Alto Caru, coordenada pela missionária
Iranir Avelino.
Além da recente construção de uma
casa de apoio missionário, do lançamento
de uma campanha de arrecadação de
donativos para a aquisição de um veículo
para o trabalho missionário naquela área
e da realização de visitas de apoio e
supervisão, a Semadema tem desenvolvido
outros esforços para que aquele trabalho
avance cada vez mais.
Em Fevereiro deste ano foi lançada
a primeira revistinha evangelística em
quadrinhos para crianças e pré-adolescente
indígenas na própria língua nativa, o guajajara.
Esta revista, cujo lançamento aconteceu em
solenidade realizada no Templo Central da
AD em Santa Inês, presidida pelo Pastor
Rayfran Batista da Silva, é resultado de um
esforço conjunto da Semadema com a Sedac
– Secretaria de Evangelização e Discipulado
de Pré-Adolescentes e Crianças – sob a
Coordenação da Missionária Suely Lima
Chaves, e faz parte do kit para a Mobilização
Infanto-Juvenil da Sedac voltada para as
crianças e pré-adolescentes guajajaras. Na
ocasião foi entregue o kit para as lideranças

Crianças indígenas com a revista em quadrinhos evangelística no idioma guajajara

comunitárias e escolares das aldeias
convidadas. Ao todo foram 2 mil revistas,
cuja produção foi custeada pela Semadema.
Ao receberem a revista notamos a alegria
dos pré-adolescentes em ter em mãos um
exemplar em sua própria língua, o que os
motivará à leitura da mesma. Ressaltamos
que este lançamento é fator fundamental
na parceria pela revitalização linguística

deste povo indígena, pois motivará os préadolescentes a valorizarem a sua língua
nativa.
A missionária Iranir Avelino tem
desenvolvido variadas estratégias de
trabalho, visando ao alcance dos povos
indígenas das aldeias atendidas, como
a realização de cultos familiares e
discipulado em grupos.

SEMADEMA CRIA MAIS UMA ÁREA MISSIONÁRIA
A Semadema – Secretaria de Missões
das Assembleias de Deus no Estado do
Maranhão – desmembrou recentemente
mais uma área missionária, desta vez do
campo da AD em Santa Filomena, igreja
presidida pelo Pastor Francisco Joaquim.
Para coordenar o trabalho nesta nova Área
Missionária da Semadema, que abrange
os Povoados São Miguel, Mato Verde,
Cajazeira, Bié I, Bié II, Aldeia e Centro
do Gato, com uma população estimada
em 2 mil pessoas, foi empossado o Pastor
Francisco Alves, proveniente da AD em
Lago da Pedra.
A posse do Pastor Francisco Alves deu-

se no dia 25 de maio do corrente ano,
tendo sido efetuada pelo Pastor Raimundo
Francisco dos Santos, Presidente da AD
em Lago da Pedra-MA. O trabalho do
Senhor já avançou bastante nesta nova

Área Missionária da Semadema, já tendo
ocorrido a salvação de muitas vidas e a
reintegração de outras pessoas ao rebanho
do Senhor, de forma que a igreja desta área já
conta com 32 crentes.

Culto de posse do Pastor Francisco Alves na
nova Área missionária da Semadema

Pastor Raimundo Francisco dos Santos
empossando o Pastor Francisco Alves
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INFORMATIVO SEMADEMA ENTREVISTA O PASTOR
RAIMUNDO NONATO – COORDENADOR DA ÁREA
MISSIONÁRIA SANTA MARIA
Informativo Semadema – Pastor
Raimundo Nonato, desde quando o
senhor está trabalhando nesta Área
Missionária de Santa Maria e como
estava o trabalho quando o senhor
chegou?
Pr. Raimundo Nonato - Cheguei
em 19 de janeiro desse ano. Quando eu
cheguei aqui encontrei um trabalho
muito sofrido e carente, apesar dos
esforços dos companheiros que por
aqui passaram, mas graças a Deus o
Senhor tem abençoado e o trabalho
tem avançado bastante.
Informativo Semadema – Quais
os principais avanços alcançados
após a sua chegada?
Pr. Raimundo Nonato – Os
principais avanços que eu gostaria
de ressaltar são os seguintes:
obtivemos avanços na estrutura da
casa pastoral, pois ao chegar me
deparei com um banheiro que estava
descoberto, na primeira chuva a
casa pastoral entrou água tivemos
que fazer uma área que dá acesso ao
quintal da casa pastoral; adquirimos
uma guitarra e uma bateria para
a banda de músicos da sede;
terminamos de levantar a alvenaria
de uma congregação que estava
com a construção paralisada e agora
já está coberta e já até fizemos a
campanha da compra do cimento
para fazermos o piso e os irmãos
já estão congregando lá, mas ainda
falta portas e janelas; no povoado
São Bento já oramos por 9 pessoas,
que estão todas lá, servindo a Deus;
no povoado Nazaré não havia
crentes, mas hoje já temos uns 15
crentes lá, inclusive a dirigente da
Igreja Católica aceitou Jesus e doou
uma construção quase terminada
que seria o futuro templo da Igreja
Católica, mas como ela tinha feito
com recursos próprios ela fez a
doação para a Assembleia de Deus.

Pastor Raimundo Nonato e família

Já começamos o discipulado neste
povoado, e todos estão perseverando
na fé.
Informativo Semadema – Quais
as principais estratégias adotadas
pelo senhor na realização do
trabalho?
Pr. Raimundo Nonato - As
principais estratégias que tenho
empregado são as seguintes:
evangelismo de porta em porta,
cruzadas e sequência de trabalho,
por exemplo: quando focamos um
povoado, damos continuidade ali
até conscientizarmos as pessoas da
grande realidade em que se encontra
o mundo e, diante dessa triste
realidade, mostramos o evangelho
de Cristo como escape. Criamos
também na Sede um programa
que fazemos todas as manhãs com
um alto falante e temos com isso
chamado a presença das pessoas não
crentes para os cultos.
Informativo Semadema - Há
algum evento especial sobre o
andamento do trabalho que o senhor
gostaria de testemunhar?
Pr. Raimundo Nonato – Sim,
o evento especial que tenho para
testemunhar é a decisão dessa

mulher que aceitou Jesus e doou
esta construção para a Assembleia
de Deus. Gostaria de ressaltar esse
fato por ser ela uma pessoa que
trabalhava com macumba.
Informativo
Semadema
–
Como se dá o sustento do trabalho
nesta área missionária? Quem é o
responsável pela manutenção?
Pr. Raimundo Nonato - O
sustento do trabalho é feito pela
Semadema em parceria com um
mantenedor de Lago da Pedra-MA e
ainda com recursos próprios aqui do
campo missionário.
Informativo Semadema – O
que o senhor tem a dizer sobre esse
modelo de Área missionária adotado
pela Semadema?
Pr. Raimundo Nonato - Com
certeza foi uma grande bênção,
uma boa iniciativa da Semadema
na Pessoa do Pastor Francisco
Assis e os resultados mostram a
importância desse projeto, quero
inclusive manifestar aqui a minha
admiração ao pastor Francisco
de Assis pelo dinamismo e pelas
estratégias que tem desenvolvido à
frente da Secretaria de Missões do
estado.
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PROMIFE 2020
O Projeto Missões de Férias
(PROMIFE) é uma ação missionária
que envolve capacitação teológica,
missionária e experiência no campo
missionário. Hoje o projeto rompeu
fronteiras e, mediante a maneira como
cresceu, tornou-se necessária uma nova
configuração que melhor atendesse as
necessidades, possibilitando, entre
outras opções, a formação continuada
para os alunos com os seguintes
níveis: básico, médio e avançado em
Missiologia.
O PROMIFE é um projeto da
IEADELP
(Igreja
Evangélica
Assembleia de Deus em Lago da
Pedra-MA), que através do CEFOMTA
(Centro de Formação Missiólogica,
Teológica e Técnicas Associadas)
realiza o Curso Básico, Médio e
Avançado.
Grandes são as expectativas em
relação à edição 2020 do PROMIFE
devido ao grande sucesso do
PROMIFE deste ano, que contou com
a participação de mais de 200 alunos.
O PROMIFE 2020 será realizado
no período de 06 de Janeiro a 03 de
Fevereiro e os locais da experiência
pratica no campo já estão definidos,
a saber: turma do Básico: região da
Baixada Maranhense, na cidade de
Serrano-MA e mais treze campos
adjacentes. O valor da inscrição do

Básico será de R$ 380,78. Turma do
Médio: região Oeste do Tocantins, na
cidade Lagoa da Confusão. O valor da
inscrição do Médio será de R$ 759,46.
Turma do Avançado: região Norte do
Estado do Amapá, na cidade Oiapoque
e também para Guiana Francesa. O
valor da inscrição do Avançado será de
R$ 2.500. Lembrando que em Janeiro,
o projeto também realizados em alguns
núcleos no Maranhão: Assembleia
de Deus em Faísa, São Mateus,
Barreirinhas e Eugênio Barros.
Concluindo a etapa 2019 de projetos,
ainda teremos no próximo PROMIFE
em duas cidades: Monção-MA, que vai

receber a quarta edição na data de 01
a 15 de julho, e a cidade de Junco do
Maranhão, que estará realizando a sua
décima primeira edição do PROMIFE
na data de 06 a 20 de julho. Serão
quinze dias, sendo sete dias de aulas
teóricas e sete de aulas práticas no
campo, totalizando quinze dias de
muita aprendizagem da palavra de
Deus.
Mais informações:
Pr. Junior Oliveira - (99) 984241102
(Coordenador do projeto)
Joelson Franco - (99) 984267516
(Secretário adjunto)

AD EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR HOSPEDARÁ O CONEMAD 2019
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus em São José de Ribamar, cidade
localizada na grande Ilha de São Luís,
hospedará o Congresso Estadual de
Missões das Assembleias de Deus no
Maranhão – Conemad 2019 - evento a
ser realizado pela Semadema nos dias
18 a 20 de outubro.
Subordinado ao tema: “Missões em
meio uma geração fria e insensível”,
este Congresso Estadual de Missões
das Assembléia de Deus no
Maranhão terá na sua programação
várias modalidades de trabalhos
como: plenárias temáticas, que
abordarão temas profundamente
relevantes;
seminários
para
líderes e investidores em Missões,
encontros de missionários para
troca de experiências e discussão

de
estratégias;
treinamentos
voltados para o preparo de obreiros
que atuam ou pretendem atuar nos
contextos indígena e quilombola;
oficinas e cruzadas.
O Conemad 2019 contará com a
participação de preletores do contexto
estadual, nacional e internacional,
todos com vasta experiência no campo
missionário e/ou na promoção do
trabalho missionário. Já têm presença
confirmada: o Pastor Pedro Aldi
Damasceno, Presidente da Ceadema,
Terceiro Vice-Presidente da CGADB e
presidente da AD em Viana-MA; Pastor
Elias – Missionário no Egito; Pastor
Eduardo Leandro Alves, secretário
Executivo de Missões da AD em João
pessoa-PB; Pastor Jackson Douglas
Martins Pires, Secretário Executivo

de Missões da AD em São Luís-MA;
Pastor Abimael - Guiana Francesa,
dentre outros.
A Equipe Semadema e o Pastor
Moacir Luís, Presidente da AD em
São José de Ribamar, conclamam
todos os líderes da AD maranhense
a tomarem parte em mais esse
grande evento missionário da AD em
nosso estado. Contamos ainda com
a participação de todos líderes de
missões, missionários, vocacionados
e amantes da obra missionária.
Participe conosco e deixe que o
Espírito Santo, o Promotor de missões
por excelência, encha o seu coração
de sentimento missionário. Mais
informações com a Equipe Semadema
ou diretamente em nosso site www.
semadema.com.br.
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DEPUTADA MICAL DAMASCENO
ENTREGA MOTO PARA SEMADEMA
A Semadema, Secretaria de
Missões das Assembléias de Deus
no Estado do Maranhão recebeu,
no mês de maio, no prédio da
nossa Magna Ceadema, a 1° moto
doada ao trabalho missionário
pela Deputada Estadual Mical
Damasceno. A Deputada Estadual
Mical Damasceno, representante
da nossa Convenção, tem se
destacado pela sua atuação
e
presença
nos
trabalhos
convencionais e afirmou que esta é
apenas a primeira de muitas motos
que doará ao trabalho missionário.
A referida moto foi entregue ao
Pastor Josias, Pastor-Presidente
da AD em Central, município
maranhense com o maior reduto
de quilombolas e onde a própria
cidade é uma comunidade
quilombola. A Semadema vem

apoiando o trabalho ali há algum
tempo e desta feita destina mais
esta ação para aquele campo, em
mais uma medida de apoio ao
trabalho pastoral e Missionário
desenvolvido por aquela igreja.
“Fizemos a doação desta
motocicleta à SEMADEMA como
um primeiro passo das ações
que teremos em prol da Obra
Missionária de nossas igrejas,
pois temos um amor tremendo
no coração por esse lindo
trabalho que alcança milhares
de vidas levando a Palavra de
Deus. Ficamos felizes em poder
contribuir e estaremos sempre
buscando meios de fazer cada
vez mais aos projetos que visam
propagar as maravilhas do Reino
de Deus”, assim se expressou a
Deputada após a entrega da moto.

Ao mesmo tempo em que
agradecemos à Deputada Mical
Damasceno
pela
parceria,
parabenizamos nossa Parlamentar
pelo amor e empenho em prol da
obra missionária e rogamos ao
Senhor que continue abençoando
sua trajetória espiritual e política.
Equipe Semadema.

Cerimônia de entrega da moto doada pela Deputada Estadual Mical Damasceno
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15º FÓRUM DE MISSÕES DAS
ASSEMBLEIAS DE DEUS DO NORDESTE É
REALIZADO EM MACEIÓ (AL)
A Igreja Evangélica Assembleia de
Deus no Estado de Alagoas, presidida
pelo Rev. Pastor José Orisvaldo Nunes
de Lima, sediou a 15ª edição do Fórum
de Líderes de Missões das Assembleias
de Deus do Nordeste, entre os dias 08 e
11 de maio.
O evento é realizado anualmente e
dentre os seus vários objetivos, visa
fomentar parcerias entre secretarias
de missões, promover a produção
missiológica com base nas Escrituras
Sagradas, além do despertamento para
as realidades missionárias da região
Nordeste e o fortalecimento da obra
missionária transcultural e da Secretaria
Nacional de Missões (SENAMI).
Nas palavras do Pr. José Orisvaldo,
líder da AD Alagoas, “este é um trabalho
relevante para o movimento missionário
nordestino, pois o Nordeste de hoje
apresenta grandes desafios transculturais
internos e externos. Por isso, iremos
traçar um redesenho de nossa atividade,
evoluindo e obtendo mais habilidade
no manejo e na aplicação dos recursos
humanos e financeiros”.
Sob a presidência do Pastor Francisco
de Assis, Secretário Executivo de Missões
da AD no Maranhão (SEMADEMA/
CEADEMA), neste ano o Fórum abordou
o tema Nordeste de Ontem e de Hoje:
Conquistas e Desafios, e foram realizadas
plenárias e grupos de discussão sobre

Pastor Francisco de Assis, Presidente do Fórum de Missões do Nordeste com um dos preletores do evento

diversos sub-temas relevantes, tais
como: Gestão missionária no exterior
(Pr. Marcos Agripino), Choque reverso
– o retorno do missionário (Pr. Carlos
Gomes), O fenômeno dos “desigrejados”
e sem religião (Pr. Jayro Kayllo), Missões
transculturais dentro do Nordeste –
índios, ciganos, quilombolas e imigrantes
(Pr. Ricardo - Missão Juvep), dentre
outros. A SENAMI foi representada pelo
seu Secretário Executivo, Pastor Saulo
Gregório, que apresentou os avanços do
trabalho missionário desenvolvido pela
Secretaria Nacional de Missões e fez a
entrega de cheques no valor de 5 (cinco)
mil reais para projetos previamente
aprovados pelo Conselho Consultivo

Equipe Sedac com representantes do trabalho infanto-juvenil dos demais estados
nordestinos no Fórum Kids

de Missões da SENAMI. As verbas
destinadas aos projetos são oriundas da
campanha “Dia Nacional de Missões”,
promovida anualmente em todo o Brasil.
Uma das grandes novidades do
evento foi a realização em paralelo
do 1º Fórum de Missões Kids, voltado
para líderes de trabalhos infantis. O
trabalho foi capitaneado pela equipe da
SEDAC – Secretaria de Evangelização
e Discipulado de Pré-Adolescentes e
Crianças, órgão da CEADEMA
–
Convenção
Estadual
das
Assembleias de Deus no Maranhão, e
contou com participação de diversas
lideranças de trabalhos voltados para o
público infantil no Nordeste.
Durante o Fórum, foi realizado o
lançamento do NORDESTE PARA
CRISTO 2019, projeto que visa
despertar a igreja nordestina para as
realidades e desafios missionários da
Região Nordeste, por meio de uma
grande campanha de oração, jejum,
evangelismo e ação social, que este ano
acontecerá entre os dias 13 de agosto a 14
de setembro. Todas as informações sobre
o projeto podem ser obtidas no site www.
forumdemissoesdonordeste.com.br
O 16º Fórum de Missões do
Nordeste será realizado na cidade de
Salvador (BA), nos dias 30 de abril a
02 de maio de 2020.
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